
ولذلك عفا عنكم؛ وهنا يف اجلملة إظهار يف موضع  ,يعين وأنتم منهم، وأنتم منهم (( على المؤمنين )): الشيخ

أي فائدة اإلظهار يف مقام اإلضمار  ,واهللا ذو فضل عليكم؛ وفائدته: يقولأن إذ مقتضى السياق  ,اإلضمار

  وقلنا إن فيه ثالث فوائد؛ هداية اهللا يعرفها ؟ اإلظهار يف موضع اإلضمار فيه ثالث فوائد ؟ ,تقدمت لنا

  حد رمبا ميل اإلنسان؛ فإذا تغري انتبه هلذا؛ وا نسقعلى  , ألن الكالم إذا كانالتنبيهالفائدة األوىل : الطالب

   ؛ نعم ؟: هذا يف االلتفاتالشيخ

   ...أن نقول: أن هذا هو العلة يف احلكم  الفائدة األوىل :الطالب

يعين  ,الفائدة األوىل أوال: التسجيل على حمل اإلضمار أو على مرجع الضمري بأنه من أهل هذا الوصف: الشيخ

عليكم أفاد بأم  ليكم؛ إذا قال: على املؤمنني بدلواهللا ذو فضل ع :إثبات هذا الوصف ملرجع الضمري؛ فمثال

هذه واحدة؛ ثانيا: العموم؛ ألنه لو قال: واهللا ذو فضل عليكم اختص الفضل مبرجع ؟ مؤمنون؛  هم أيش

علة  ,مشلهم وغريهم؛ الفائدة الثالثة ما أشار إليه األخوان وهي: العلة على المؤمنين )) ((الضمري؛ فإذا قال: 

ذه ختتلف باختالف السياق؛ األخرية هوإال والعلة اإلميان؛ هنا يف هذه اآلية  ,احلكم، احلكم كون اهللا ذا فضل

هنا يف موضع اإلضمار مناسبة  , يف اإلظهارهذه فائدة اإلظهار يف موضع اإلضمار؛ أما هنا فهنا مناسبة لفظية

   ذو فضل عليكم مل تتناسب مع ما بعدها ومع ما قبلها.واهللا لفظية وهي: تناسب رؤوس اآليات؛ ألنه لو قال: 

  يف هذه اآلية الكرمية عدة فوائد؛ )) واهللا ذو فضل على المؤمنين ((طيب 

ولقد صدقكم  ((أوال: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد نصر املؤمنني يف أحد كما نصرهم يف بدر؛ ودليله قوله تعاىل: 

  اهللا وعده إذ تحسونهم بإذنه )) .

ولقد صدقكم اهللا  ((ثانيا: أن من البالغة أن يؤكد اخلرب إذا كان احلال تقتضي ذلك؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

  الالم وقد .حيث كان فيه قسم وتوكيد بوعده )) 

واحلس  إذ تحسونهم بإذنه )) ((الفائدة الثالثة: شدة عزمية الصحابة رضي اهللا عنهم يف طلب العدو؛ ألنه قال: 

على القتل أو أشده يعين كأنه يسمع له صوت عند القتل؛ وهكذا ينبغي للمسلمني أن يأتوا أعدائهم احلربيني 

إن تكونوا  (( :يعين ال تضعفوا يف طلبهم وال تهنوا في ابتغاء القوم )) ((شدة وغلظة كما قال اهللا تعاىل: 

في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون  ال تهنوا (( :شف تعزية للصحابة تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ))

  اهللا ما ال يرجون )) .وترجون من  (( :وتزيدون عليهم فإنهم يألمون كما تألمون ))

يف أول األمر انتصروا وقتلوا  ألنه كانومن فوائد هذه اآلية: أن النزاع واملعصية سبب لفوات كمال النصر؛ صح ؟ 

  هذا املانع امتنع أو انتفى كمال النصر . تلكن ملا حدث ,املشركني



 ((خذ ؟ من واقع األمر؛ ألن قوله: ومن فوائدها: أن مثل هذا األمر النزاع واملعصية سبب للخذالن؛ من أين تؤ 

واملعىن أنكم خسرمت هذا النصر وخذلتم؛ ومن قرأ الغزوة تبني  ,قلنا إن جواب الشرط حمذوف حتى إذا فشلتم ))

  فأثابكم غما بغم )) . ((من األمور العظيمة اليت ستأيت إن شاء اهللا عند قوله: له ما حصل للصحابة 

وعصيتم من بعد ما  ((عصية بعد النعمة أشد من املعصية قبل النعمة؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن امل

أراهم اهللا ما حيبون هذه  أنوإال لكان يقول: وعصيتم فقط؛ لكن كون املعصية تقع بعد  أراكم ما تحبون ))

  أعظم، أعظم مما إذا مل يكن اهللا أراهم ما حيبون .

فيكون االتفاق سبب  ,الكلمة؛ وجهه ؟ أن النزاع سبب للخذالن ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على اجتماع

االجتماع اجتماع الناس على كلمة واحدة الشك أنه سبب للنصر؛ وهلذا ينبغي لطلبة العلم  ,للنصر؛ وهو كذلك

لكن كون كل واحد منهم يعيب على  ,والعلماء أن ال يظهر خالفهم ونزاعهم أمام العامة؛ اآلراء البد أن تكون

على أن العامة  ,خر أن خالفه هذا خطر عظيم جدا؛ ألن العامة ترى بعد هذا النزاع أن ال تثق بواحد منهماآل

  أيضا سوف يتفرقون ويكون هذا مع هذا وهذا مع هذا؛ فالنزاع الشك أنه سبب للخذالن والفشل ومتزق األمة .

منكم من يريد الدنيا ومنكم من يرد اآلخرة  (( املدار كله على ما يف القلب؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن

واهللا أعلم فيه إشارة إىل أن سبب اجلنب والنزاع واملعصية سوء النية من بعض من كان فيهم؛ ألنه  هذاوكأن  ))

أن جنعلها مجلة استئنافية تعليلية ملا حصل؛ والشك أن املدار   منكم من يريد الدنيا )) ((ميكن أن جنعل قوله: 

  مىت كان فاسدا فسد العمل .و ما يف القلب وأنه مىت كان القلب صاحلا صلح العمل  كله على

ولكن  )) منكم من يريد الدنيا ((ومن فوائد اآلية: أنه قد يكون يف خري القرون من يعاب عليه الفعل؛ لقوله: 

ريها ما يكفر ما الصحابة رضي اهللا عنهم خباصة هلم من الفضائل والسوابق والصحبة وما حصل من اآلفات وغ

ما يصيب المؤمن من  (: يعين املكفرات العامة لكل أحد مثل ,حصل منهم؛ وهلذا للصحابة مزية على غريهم

هذه عامة لكل أحد؛ لكن للصحابة أشياء  ) حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهللا بها عنهوال أذى هم وال غم 

ب التجسس أن من أعظم املصائب وأكرب املعاي خاصة توجب حمو ما حصل منهم من السيئات؛ ويدلك هلذا

وملا استأذن عمر رضي اهللا عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم  ,حلساب املشركني؛ ووقعت من حاطب رضي اهللا عنه

اعملوا ما شئتم  :لى أهل بدر وقالأما علمت أن اهللا قد اطلع إ (يف قتله قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

التجسس حلساب الكفار يوجب القتل ولو كان اإلنسان  ,مصيبة عظيمةمع أن هذه  ) فإني قد غفرت لكم

ألنه مسلم؛  : ال تقتلهألن هذا من السعي يف األرض فسادا؛ وهلذا مل يقل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ,مسلما



ذا كان القول الصحيح اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ وهل :وقد قال اهللا تعاىل ,بل قال: ال تقتله ألنه شهد بدرا

  لو كان يصلي ليال وارا فإنه يقتل . ,الذي الشك فيه أن اجلاسوس يقتل ولو كان مسلما

صرف اهللا سبب فإن  ثم صرفكم عنهم ليبتليكم )) ((إثبات األسباب؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية الكرمية:

  هؤالء عن الكفار ما حصل منهم من الفشل والتنازع واملعصية .

من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احلكمة يف أفعال اهللا؛ فيكون يف هذا رد على اجلهمية وحنوهم ممن ينكرون و 

إن اهللا يفعل ال حلكمة ولكن رد مشيئة؛ وحنن نؤمن بأن اهللا سبحانه وتعاىل ال  :ويقولون ,حكمة اهللا عزوجل

  العقول . هيفعل شيئا وال يشرع شيئا إال حلكمة؛ لكن من احلكم ما هو معلوم للبشر ومنه ما هو جمهول ال تبلغ

 لدنيا كله حماه اهللا عزوجل؛ادة اومن فوائد هذه اآلية: أن ما حصل من املؤمنني من التنازع والفشل واملعصية وإر 

مسعتم يف قصة اخلارجي الذي  اعفا عنكم؛ إذا ال أثر له؛ وكم ولقد عفا عنكم )) ((من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

  جاء إىل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما .

واهللا ذو  ((ه: ؟ لقول ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات الفضل هللا عزوجل عليهم وعلى غريهم من املؤمنني؛ عرفتم

  فضل على المؤمنين )) .

  فإن قال قائل: وهل هللا فضل على غري املؤمنني ؟ 

 واهللا ذو فضل على العالمين )) (( ,إن اهللا لذو فضل على الناس )) (( :له فضل على الناس ,نعم :فاجلواب

ع؛ وإال فكل أحد والعام للجمي ,فضل خاص وفضل عام؛ فاخلاص للمؤمنني :على كل أحد؛ لكن الفضل نوعان

قد تفضل اهللا عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس واألزواج والبنني وغري ذلك؛ لكن الفضل اخلاص 

  واهللا ذو فضل على المؤمنين )) . ((الذي يتصل بفضل اآلخرة هذا للمؤمنني فقط؛ عرفتم يا إخوان ؟ طيب 

 ,هذه ظرف :إذ ى أحد والرسول يدعون في أخراكم ))إذ تصعدون وال تلوون عل ((مث قال اهللا تعاىل: 

تقدير: أذكروا إذ تصعدون؛ الوالظرف البد له من متعلق؛ فما متعلق إذ ؟ متعلق إذ على أرجح األقوال حمذوف، 

وإال بعضهم قال: إا متعلقة مبا قبلها ولقد عفا عنكم حني تصعدون؛ وبعضهم قال:  ,هذا أحسن ما قيل فيها

أذكروا إذ تصعدون حىت تكون هذه  :تقديرال ,م حني تصعدون؛ ولكن األقرب أن املتعلق حمذوفمث صرفكم عنه

ألن الصعود الرقي إىل  ,وهي غري تصعدون بفتحها ,بضم التاء تصعدون )) ((احلال دائما على أذهانكم؛ وقوله: 

وأما اإلصعاد فهو السري هربا يف  إليه يصعد الكلم الطيب )) ((تعاىل: أعلى، الصعود الرقي إىل أعلى، كما قال 

ا يف األرض؛ وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي اهللا : أصعد أي ذهب هاربا أو مسرعيقال ,أرض مستوية



راعا يف أرض مستوية؛ ملاذا ؟ ألن : ربون سأي تصعدون )) ((ومنهم من صعد اجلبل؛ لكن املراد بقوله:  ,عنهم

  فتيمموا صعيدا طيبا )) . ((األرض، كما قال تعاىل: والصعيد وجه  ,صعيدالأصعد مأخوذ من 

ال تعكفون أو تلتفتون إىل أحد؛ ومل يقل: ومل تلتفتوا ألن اللي  :أي إذ تصعدون وال تلوون على أحد )) ((قال: 

فكانوا ال يلوون  ,خوفا من قتل الكفار إياهم ,نعطاف على الشيء؛ هم ال يلوون على أحد هربااالأبلغ، اللي 

ال يبقى مع الرسول صلى  ,أحد هربوا؛ وتصور املشهد كيف كان، حوايل سبعمائة نفر من خيار املؤمنني يهربون

الرسول صلى اهللا عليه وسلم  والرسول يدعون في أخراكم )) ((اهللا عليه وسلم إال نفر قليل؛ وانظر أيضا قال: 

ولكن لشدة األمر ال يلوون  ,يدعوكم يا عباد اهللا كروا ارجعوا ,آلخريف ا  أخريات القوم هو الذي يلي األعداءيف

  هذه قضية عظيمة؛ ولكن اهللا سبحانه تعاىل قد عفا عنهم، قد عفا عنهم ومل يؤاخذهم مبا جرى؛ و على أحد؛ 

أن أخراكم يعين اآلخر منكم؛ ألن من عادة النيب صلوات اهللا وسالمه عليه  والرسول يدعوكم في أخراكم )) ((

ليس كامللوك يأخذ الصدر بل هو كالراعي يكون يف اآلخر يتفقد الرعية، إنسان حيتاج  ,يكون يف أخريات القوم

كما في قصة جابر رضي اهللا عنه، جابر لما رجعوا في سيرهم   ,اعدهإنسان تتخلف بعريه يتخلف فرسه فيس

شف النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ فلحقني  :قالويش معىن أعىي ؟ تعب ما ميشي؛  كان على جمل قد أعيى؛

فلحقني وراء هذا اجلمل التعبان؛  ,حلقين النيب؛ معناه أنه وراء أيضا :ويقول ,هذا مجل تعبان ميشي يف آخر الناس

اجلمل ـ سبحان اهللا ـ  ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله قط، ا,عادي اضرب الجمل ضرب ,فدعا للجمل وضربه

سبحان اهللا آية من آيات اهللا  ,امه يسبق القومخط حىت كان جابر يرده يف ,هو باألول تعبان ما ميشي إال قليال

الرسول صلى اهللا عليه وسلم طلب من جابر أن  ،) ه( بعنثم قال له: الرسول عليه الصالة والسالم،  وآيات

ول باألشف  ما أبيعه؛ :قالكم ؟ أربعني درهم أو مخسني درهم؛ ولكنه أىب؛   األوقية ،) ه بأوقية( بعنيبيعه عليه، 

باعه على  فبعته، ؛) ه( بعن :؛ قالعليهيبيعه  والالنيب عليه الصالة والسالم  يسومهيرتكه واآلن أن يسيبه و ريد ي

 ,فأعطاه النبي صلى اهللا عليه وسلم شرطه ,لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة ,النيب صلى اهللا عليه وسلم

قال: ال؛  )صليت ؟ال له: ( ثم لما وصل المدينة وأتى إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم عند باب المسجد ق

ألن السنة للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء باملسجد يصلي فيه  ؛) أدخل فصل ركعتين : (قال

وأمره عليه الصالة والسالم، وهذه سنة تفوت كثريا من الناس، مث أعطاه  ركعتني؛ ثبت هذا من فعل الرسول

خذ  ,أتراني ماكستك آلخذ جملك( فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ,وجابر يريد أن يعطيه اجلمل ,الدراهم

ق هذا غاية ما يكون من الكرم؛ والنيب عليه الصالة والسالم مل يقصد أن يتصد ؛) فهو لكودراهمك جملك 

إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يتصدق عليه بثمن اجلمل ففعل  :عليه؛ بعض العلماء رمحهم اهللا قالوا



هذه احليلة؛ هذا خطأ غلط؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم أراد أن يعرف كيف كان غالء هذا اجلمل يف 

أتراني ( ؛ وإال فالذي يظهر من قوله: ه فطلب منه البيعد أن كان عنده رخيصا يريد أن يسيبقلب جابر بع

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يرد الشراء من األصل؛ ولكنه أراد أن يعلم ما عند  ماكستك آلخذ جملك )

  جابر رضي اهللا عنه .

مث قال:  حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم )) ((شيخ أحسن اهللا إليكم ! قال اهللا عزوجل: : السائل

   ؟ الرتاخي وهم قد فشلوا من قبل وعصواأا للرتتيب مع ومث كما هو معلوم  ثم صرفكم عنهم )) ((

  ال، الصرف بعد العصيان؛ : الشيخ

  صرفوا؛ انأي هم ملا فشلوا وعصوا ... : السائل

  صرفهم اهللا.: الشيخ

يعين حنن قلنا إن هذا الصرف كان عن إقبال شديد فكيف يكون  ثم صرفكم عنهم )) ((مث قال هنا: : السائل

   الصرف بعد إقبال شديد ؟

أي هم أقبلوا شديدا ما هو على النظام الذي أمرهم الرسول، أقبلوا شديدا من أجل القضاء على : الشيخ

  عن اجلميع، الكالم على اجلميع؛  الذين عصوا فقطما هو عن احلني املشركني، الكالم 

  بعضهم كان مقبل ؟ : يعين لالسائ

ما فيه شك الصحابة قبل أن ينزل هؤالء مقبلني جيمعون الغنائم وهؤالء هاربون؛ الكفار هربوا حىت إن : الشيخ

  بال وسوقهن بارزة قد رفعن ثيان. النساء شوهدن يصعدن اجل

  ة اجلبل, هذه يف رما (( حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم )): يعين قوله: السائل

  للعموم. ((صرفكم )) يف رماة اجلبل, و:  : نعمالشيخ

  ؟  عطف واملعطوف عليه عطف على أيشثم صرفكم ))  ((مث يف قوله تعاىل: : السائل

   ,الظاهر أا معطوفة على حتسوم مث صرفكم إذ تحسونهم بإذنه )) (( :نعم: الشيخ

  : يف كتاب اجلمل: مث عطف على اجلواب, السائل

  : هو يصلح, أقول جيوز, الشيخ

  : أال يكون هذا جوابا للشرط السائل

   .: ال, يكون هذا ما هو جواب الشرط, جواب الشرط حمذوف وهذا من مجلتهالشيخ

   ما الفرق بني العفو واملغفرة ؟: السائل



ألنه عفو عن اازات؛ وأما إذا قيل عفو غفور  ,إذا مل يكن مقرونا باملغفرة فهو تدخل فيه املغفرة :العفو: الشيخ

   .احملرماتواملغفرة لفعل  ,صار العفو عن ترك الواجبات

هو قسمان:  فهل الذي هو عن غري قدرة ذموم العفو منه قسمني حممود ومذموم, القسم املقلنا إن : شيخ السائل

   ؟, أليس ممدوحا القيمة يعفو عن حقه حىت يوم كالرجل

  ألنه يوم القيمة قادر سيعطى حقه كامال . ,قد يدخل يف القسم األولهذا : الشيخ

اهللا مل يذكر املفعول لذلك  ,التوبيخ بطريقة لينةإن قلنا  وعصيتم )) ((شيخ بالنسبة لقوله تعاىل: : السائل

   ؟ ... أمر والرسول (( وعصيتم )) يقال: سبحانه وتعاىل, ما

  ما فيه أمر هنا، ال واحد أمور وال واحد أوامر؛ : الشيخ

  واألمري.تنازعوا : السائل

وعصوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو عصوا اهللا أيضا ألن من عصى الرسول  ,تنازعوا فيما بينهم: إال, الشيخ

  فقد عصى اهللا تعاىل .

  جلميع ؟ اكيف عم العقاب : الذي خالف األمر من الصحابة قليل فالسائل

أننا كررنا أن فعل اجلماعة من طائفة  :اجلواب والذين عصوا أقل من مخسني ؟ عصيتم )) ((ألنه قال: : الشيخ

حىت إن بين إسرائيل يلومهم اهللا عزوجل على شيء فعله أسالفهم؛ ألم طائفة  ,قد ينسب إىل مجيع الطائفة

نؤمك حتى نرى اهللا  وإذ قلتم يا موسى لن ((واحدة، خياطب الذين هم يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم: 

  جهرة )) .

  ما هي ؟ : هل هناك قراءة أخرى, الشيخ

  بدون واو سارع ؛ : الطالب

  بدون واو سارع؛ : الشيخ

   هل يرد هذا على قول أهل العلم: إن من أنكر حرفا يف القرآن فهو كافر ؟: الشيخ

  ال يرد؛ : الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

  نص، به الما مل يرد إذا قول أهل العلم حممول على : الطالب

وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترحمون سارع إلى  ((إذا ما مل يكن قراءة؛ وعلى هذا لو قرأ اإلنسان: : الشيخ

   مغفرة ))



  : فإن هذا جيوز, الطالب

  ., متام فال بأس ألنه قراءة: الشيخ

إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

فأثابكم غما بغم لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم واهللا خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد 

الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهللا غير الحق ظن الجاهلية يقولون 

ن األمر من شيء قل إن األمر كله هللا يخفون في أنفسهم ما ال يبدون لك يقولون لو كان لنا من هل لنا م

األمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي اهللا 

  .لوبكم واهللا عليم بذات الصدور ))ما في صدوركم وليمحص ما في ق

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا : الشيخ

   حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

  ؟  تصعدون )) ((ما معىن  صعدون وال تلوون على أحد ))إذ تُ  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  

  يعين تسريون يف األرض هربا .: الطالب

  ؟ صعدونتَ  :وما الفرق بينها وبني: خالشي

  أعلى؛ مبعىن ترقى إىل  صعدونتَ : الطالب

  واملراد األول ؟  تصعد اجلبل مثال، تصعد شيئا مرتفعا . :يعين: الشيخ

  .املراد األولنعم,  :الطالب

   اجلملة يف موضع ؟ والرسول يدعوكم في أخراكم )) ((قوله: : الشيخ

  حال،  :الطالب

   ؟ احلال هلا موضع من اإلعراب ؟ موضع أيشلكن يف : الشيخ

  .موضع نصب :الطالب

  موضع نصب على احلال.: يف الشيخ

   عبد الرمحن ؟ يدعوكم في أخراكم )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   أي يف آخركم؛ :الطالب

  مباذا يدعوهم ؟ : الشيخ

  إليه ألم هربوا رضي اهللا عنهم؛ ليعودوا يدعوهم  :الطالب



  نعم ؟ .) إلي يا عباد اهللا إلي عباد اهللا (  :ليعودوا إليه يقول: الشيخ

: أعطاكم ثوابا؛ و أثابكم )) (( :الفاعل هو اهللا عزوجل؛ ومعىن :أثابكم فأثابكم غما بغم )) ((قال اهللا تعاىل: 

هو اازاة على العمل إن خريا  :فهو املفعول الثاين ألثابكم؛ والثواب ,هو الثواب الذي أعطاهم اهللا غما )) ((

يعين حىت اجلزاء على الشر يسمى ثوابا، قال اهللا تعاىل:  ,حىت اإلثابة على الشر تسمى ثوابا ,فخري وإن شرا فشر

لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب اجلزاء على السيئات؛ وصار  هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ))؛ ((

تكون الكلمة هلا معىن إذا أفردت وهلا معىن إذا قرنت  ,سنات؛ وأمثال هذا يف اللغة كثريالثواب اجلزاء على احل

الباء هنا قيل: إا للمصاحبة؛  بغم )) ((مفعول ثاين ألثابكم؛  :غما فأثابكم غما بغم )) ((بغريها؛ وقوله: 

إن معناها أثابكم  :وقيل: إا للبدل؛ وقيل: إا مبعىن على؛ ولكل وجهة نظر؛ فأما الذين قالوا للمصاحبة فقالوا

 :غموم متتابعة؛ والذي قالوا إا مبعىن على قالوا ,يعين مقرتنا به مل يفصل بينهما فاصل ,غما يعين مصحوبا بغم

 :غم، أصابكم غما على غم وال يلزم أن تكون متتابعا؛ والذين قالوا إا للبدل والعوض يقول أصابكم غما على

معناها أصابكم غما بغم بدال عن الغم الذي حصل منكم؛ وإذا تأملنا وجدنا أن اآلية الكرمية حتتمل كل املعاين 

تفسري أن اآلية إذا كانت حتتمل أكثر من ؛ والقاعدة يف ال؟ الثالثة كما سيتبني إن شاء اهللا من تفسري الغم ما هو

  بالغة القرآن .هو ا منافاة فإا حتمل على ما حتتمله من املعاين؛ ألن هذا ممعىن وليس بينه

  فما هي الغموم اليت أصابتهم ؟ حنن نعرف أن املسلمني يف أحد أصيبوا مبصائب عظيمة؛

النهار؛ وهذا الشك أنه حيدث غما عظيما ألنه بعد أن  كان النصر هلم يف أول النهار مث كان عليهم يف آخر  :أوال

  نتكاسة مل تسبق بنصر؛ أليس كذلك ؟ التفرح النفوس بالنصر مث تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت ا

  .بلى: الطالب

 وهذا ,قتل منهم شهداء، قتل منهم شهداء من شجعام مثل محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه :ثانيا: الشيخ

  .الشك أنه يفت يف أعضادهم

  م عبد اهللا بن أيب املنافق. اخنزلتأخر ثلث اجليش تقريبا من أثناء الطريق، وهم املنافقون الذين  :ثالثا

وماذا تكون نفوس املؤمنني إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم صلى  ,رابعا: أشيع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل

  مبا رحبت.األرض اهللا عليه وسلم قد قتل؛ تكون عظيمة تضيق عليهم 

أن الرسول عليه الصالة والسالم أصيب يوم أحد كسرت رباعيته وشج وجهه وأصابه من الضعف والوهن خامسا: 

   .ما مل يصبه من قبل؛ فالغموم كثرية



موم إذا قلنا إن الباء بدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول صلى اهللا عليه وهذه الغ

ألن نزوهلم من اجلبل الذي جعلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه الشك أنه حيزن الرسول عليه  ,وسلم به من الغم

كان األمر مث خيالفون؛ طاعة النيب عليه الصالة والسالم؛ قائد مرتب للجيش أمرهم بأن ال يدعوا املكان مهما  

الصالة والسالم يف هذا الباب واجبة من وجهني؛ أوال: أنه شرع، إن أمره ـ عليه الصالة والسالم ـ شرع؛ وثانيا: 

من جهة أنه ويل األمر قائد، خمالفة القائد ولو مل يكن رسوال تعترب شديدة يف نفسه؛ فكما أنه حصل للنيب صلى 

  لم منهم غم أصام اهللا بغموم؛ واضح ؟ اهللا عليه وس

أما على القول بأا للمصاحبة فاألمر ظاهر؛ ألا غموم متالحقة يف غزوة واحدة؛ وأما كونه غما على غم 

فأثابكم غما بغم لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما  ((كلما ثاء غم أتى غم آخر؛ وهلذا قال:   ,فكذلك أيضا

أي أثابكم غما بغم من أجل أن ال حتزنوا على ما  فأثابكم )) ((واملعلل قوله:  تعليلالالم هنا لل أصابكم ))

األكرب ينسي الغم األصغر؛ فمثال إذا فام النصر هذا غم، غم الغم ؟ ألن  فاتكم وال ما أصابكم ؛ كيف ذلك

الغم األول ومل حيزنوا عليه شك؛ لكن إذا قتل نبيهم عليه الصالة والسالم هذا أشد؛ فلما أشيع أنه قتل نسوا  بال

ألم أصيبوا؛ فإذا جاء الفرج وتبني أن الرسول عليه الصالة والسالم قد بقي زالت الغشاوة كلها؛ واضح ؟ فيكون 

هذا من حسن ربوبية هذا من لطف اهللا م أنه يصيبهم املصائب تنسيهم املصائب األوىل مث بعد ذلك تنفرج؛ و 

من أين  لكيال تحزنوا على ما فاتكم)) ((؛ وهلذا قال: والنيب صلى اهللا عليه وسلمبالصحابة عناية اهللا عزوجل و 

هذا هو  ,من اخلذالن وفقد الغنيمة؛ فهذه من حكمة اهللا عزوجل وال ما أصابكم )) ((؟ من النصر والغنيمة؛ 

هنا واملعىن: لكي حتزنوا على الصواب يف معىن اآلية الذي ال حتتمل غريه؛ وأما قول اجلاللني رمحه اهللا: إن ال زائدة 

حيب من املؤمنني أن ال حيزنوا ويسليهم إذا اهللا عز وجل ما فاتكم وما أصابكم؛ فهذا قول بعيد جدا؛ بل إن 

إنما النجوى من الشيطان لحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إال  ((وجدت أسباب احلزن، قال اهللا تعاىل: 

اهللا أو كيف يفعل اهللا شيئا من أجل أن حيزنوا هذا بعيد جدا؛ لكن  هممر هذه تسلية؛ فيكف يأبإذن اهللا )) 

املعىن الذي ذكرناه أظنه واضح جدا أن هذه الغموم اليت أصابتهم من أجل أن ينسي بعضها بعضا فال حيزنوا على 

  ما فام وال ما أصام؛ وحينئذ إذا انكشف الكل صار له طعم لذيذ يف النفوس .

رب وهو العلم ببواطن األمور؛ ومنه مسي الزارع خبري مأخوذ من اخلُ  )) واهللا خبير بما تعملون ((ل: يقول اهللا عزوج

ألصل أن هذه املادة تدل على خفاء؛ فاخلبري هو العليم ببواطن األمور؛ والعليم احلب وخيفيه؛ فا خبريا ألنه يدفن

 تعملون )) ((بالذي  :مبا أير بما تعملون )) خب ((ببواطن األمور عليم بظواهر األمور من باب أوىل؛ وقوله: 

ربة هنا املراد ا ما ألن املراد باخلِ بما تعملون ))  ((قول، وسوسة يف النفوس؛ لكن هنا قال:  من خري وشر، فعل



ديد ألن اهللا عزوجل ال حياسب إال على العمل؛ أما حديث ن حساب؛ فهي مجلة خربية تفيد التهيرتتب عليها م

فإنه ال حياسب؛  ترك الواجبات مث مل ينفذث اإلنسان نفسه بفعل املعاصي أو حياسب عليه؛ لو حدالنفس فال 

  .تعملون ))  خبير بما ((وهلذا قال: 

إذ تصعدون وال تلوون  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: تذكري املؤمنني مبا جرى منهم من املخالفة، حيث قال: 

فيستفاد منها  أما على القول بأا متعلقة بعفا لقة مبحذوف تقديره: أذكر؛هذا على القول بأن إذ أيش ؟ متع)) 

  تذكري املؤمنني بنعمة اهللا عليهم يف عفوه عنهم حني أصعدوا .

 وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: التوبيخ اللطيف يف قوله: 

إلي يا  ( :اإلنسان مثل هذه احلال يهرب وال يلوي على أحد والرسول يدعوه يقول فإن الشجاعة متنع أن يقع من

  ففيها توبيخ لطيف للصحابة مما جرى منهم . ؛) عباد اهللا

ومن فوائد هذه اآلية: حسن رعاية النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته يف قيادته العظيمة، حيث يكون يف أخريات 

سالمه عليه أن يكون يف أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم، إنسان يتأخر، القوم؛ وهذا شأنه صلوات اهللا و 

 ,وليس كامللوك الذين يتقدمون الناس بل هو يتأخر؛ وقصة مجل جابر ليست ببعيدة ,إنسان حيتاج يتفقدهم

النبي  هحيث كان النبي عليه الصالة والسالم في أخريات القوم فلحق جابرا وكان معه جمل قد أعيا فلحق

مما يدل على أن من أهداف النيب عليه الصالة والسالم  مشى الجمل؛و ليه الصالة والسالم وضربه ودعا له ع

  للتأخر مثل هذه احلال .

حبيث يثبت ويدعوا إىل الثبات؛ من أين  قائد أن يكون ذا شجاعة يف قيادته,ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي لل

  ألنه لو مل يثبت وهرب معهم مل يكن صاحلا للقيادة . والرسول يدعوكم )) ((تؤخذ ؟ من قوله: 

  والرسول يدعوكم )) . ((ومن فوائد اآلية: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: 

والعدل ظاهر جدا إذا  فأثابكم غما بغم )) ((ومن فوائدها: حكمة اهللا عزوجل وعدله يف إثابته عباده؛ لقوله: 

واحلكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو مبعىن على؛ ألن هذه الغموم اليت يتلو بعضها بعضا جعلنا الباء للبدل؛ 

  خيفف بعضها بعضا .

فإن الالم هنا  لكيال )) ((ومن فوائد اآلية: إثبات احلكمة، إثبات حكمة اهللا عزوجل يف أفعاله؛ من قوله: 

  .للتعليل 


